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Våtavfallskomprimator
med pendelstempel

Fleksibel og effektiv

PRESTO våtavfallskomprimator kan brukes over alt hvor
organisk avfall som frukt og grønnsaker, samt avfall        
av enhver type med høy fuktighetsinnhold, produseres.

En pendellagret pressplate som er fast forbundet med
beholderen, komprimerer materialet. Den spesielt lave
innkaståpningen gjør det enkelt å fylle PRESTO
våtavfallskomprimator.

Enkel og sikker

Funksjonssikkerhet og brukervennlighet er selvsagt for
alle PRESTO-produkter. Ikke bare ved bruk, men også     
i forbindelse med integrasjon i arbeidsmiljøet.

Bruk av en PRESTO våtavfallskomprimator krever ingen
spesielle bygningsmessige tiltak. For idriftsettelsen      
er det bare påkrevet med tilkobling til elektrisk strøm.

Enkel avfallshåndtering

Avfallshåndtering er en viktig oppgave for mange
bedrifter. 

Mange års erfaring innenfor miljøteknologi og de mest
moderne utviklings- og produksjonsmetoder setter oss i
stand til å tilvirke produkter som fungerer som et
funksjonelt, gunstig bindeledd for kundene våre i
kretsløpet av resirkulering, komprimering og kassering.

Kan skreddersys kundenes individuelle behov

Overalt hvor ulike fuktige eller våte materialer oppstår,
kan PRESTO våtavfallskomprimatorer brukes.

Et stort utvalg tilgjengelig tilbehør gjør det mulig å
tilfredsstille alle kundespesifikke krav.

Vi utvikler individuelt den optimale løsningen for ditt
avfallsproblem.

Snakk med oss!



for your pressing issues

     

Typiske kjennetegn og fordeler

Drifts- og lagerelementene er plassert på utsiden
og kommer dermed ikke i berøring med avfallet.
Driften kan foregå uten mye vedlikehold.

Pressplaten er et selvrensende pendelstempel.
Det er ikke nødvendig med en rengjøringsluke.

Det store aggregatrommet sørger for
vedlikeholdsvennlig tilgang.

Den avrundede  konstruksjonen byr på store
reklameflater.

Takket være den fullstendig væsketette
utførelsen forurenses ikke uteområdet av        
væske som lekker ut.

Låsemekanismen, som kan betjenes fra siden,
sørger for sikker og hurtig åpning av tømmeluken.

Garantert høy ytelse

Kantete hjørneprofiler gir meget god stabilitet og en
elegant, avrundet konstruksjon. Den robuste,
gjennomsveiste stålkonstruksjonen forhindrer at          
rust dannes på baksiden av platene.  

Deler av høy kvalitet er en garanti for funksjonssikkerhet,
lite vedlikeholdsbehov og støysvak drift på < 70 dB (A).

Enkel håndtering og fundamentfri oppstilling gjør det
mulig å ta enheten i bruk omgående.

Bruk av bly- og kromfri lakk er selvsagt, en fargetone
etter eget ønske er mulig.
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Våtavfallskomprimator
med pendelstempel

 PSR 8 PSR 10 PHR 16 PHR 20

Innhold m³ 8 10 16 20

Lengde (L) mm 3830 4330 5540 6190

Bredde (B) mm 2040 2040 2420 2420

Høyde (H) mm 2500 2500 2600 2600

Påfyllingsåpning mm 1200 x 1430 1200 x 1430 1200 x 1430 1200 x 1430

Komprimeringsstempelflate (h x b) mm 295 x 1430 295 x 1430 295 x 1430 295 x 1430

Påfyllingsvolum, maks. m³ 2 2 2 2

Forriglingsmål (V) mm -- -- 3300 3620

Presskraft kN 240 240 240 240

spes. presskraft kN/m² 280 280 280 280

Arbeidstakt S 20 20 20 20

Maskinvekt kg 2750 2900 4150 4350

Motoreffekt kW 5,5 5,5 5,5 5,5

Elektrisk tilkobling 3 L / N / PE; 400 V,50 Hz

Forbehold om trykkfeil og tekniske endringer
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Bramidan Presto AS
Narverødveien 40 | 3113 Tønsberg
Fon +47 481 16 600
post@bramidanpresto.no | www.bramidanpresto.no


